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 چکیده
 بررای  الزم اطالعات کردن فراهم آن عمده اهداف از که است حسابداری سامانه محصوالت مهمترین از مالی های گزارش

 اقالمی از است. یکی قبیل این از مواردی و آینده نقدی های جریان بینی پیش و شرکتها آوری سود توانایی عملکرد، ارزیابی

 هرای  شراخص  مهمتررین  از یکی عنوان به خالص سود است. محاسبه خالص سود شود می ارائه زیان و سود صورت در که

 کررده،  انتخرا   مردیریت  که حسابداری های رویه تاثیر تحت و تعهدی سیستم در گسترده اطالعاتی منبع یک و حسابداری

 انردازه  به توجه با سود مدیریت بر الزامی حسابرسی و داوطلبانه حسابرسی تاثیر بررسی به پژوهش این پذیرد. در می صورت

 استفاده با تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت میان از راستا این در که شده پرداخته حسابرسی موسسات

 چنرد  رگرسیون روش از فرضیه آزمون شدند. برای انتخا  پژوهش نمونه عنوان به شرکت 3۰۱ سیستماتیک، حذف روش از

 اسرت  این از حاکی پژوهش از حاصل باشد. نتایج می 3131 تا 313۰ سال از پژوهش زمانی است. دوره شده دهاستفا متغیره

 .شود می سود مدیریت کاهش باعث بزرگ حسابرسی موسسات توسط حسابرسی که

 .حسابرسی کیفیت حسابرسی، موسسه اندازه سود، مدیریت :کلیدی واژگان

 

 مقدمه
3اسلوان

 سال یک سودهای به توجه با را جاری سودهای تعهدی اقالم بخش اگر رسید، نتیجه این به خود های پژوهش در 

 از ناشی را نتایج این او. داشت خواهد نقدی های جریان پایداری با مقایسه در کمتری پایداری کنیم، محاسبه( جلوتر) بعد

 را پایین پایدارت با تعهدی اقالم و دانسته دهش گزارش نقدی های جریان و تعهدی اقالم به مربوط اتکای قابلیت در اختالف
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 به توجه با سود مدیریت بر الزامی حسابرسی و داوطلبانه حسابرسی تاثیر بررسی

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در حسابرسی موسسات اندازه

  تهران

 
 محسن حق وردی زاده

 ربی(، ایران.)آذربایجان غ تهران تحقیقات آزاد اسالمی واحد علوم دانشگاه حسابداری، ارشد یکارشناس
mohsenhagverdi@gmail.com 
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3همکاران و ریچاردسون. برعکس و دهد می نسبت پایین اتکای قابلیت با تعهدی اقالم به
 اقالم اتکای قابلیت میان رابطه 

 رایها رسمی طور به متغیرها، در موجود خطاهای تحلیلی مدل یک کردن فراهم وسیله به را تعهدی اقالم پایداری و تعهدی

 و فرانسیس. دارد وجود معناداری مثبت رابطه تعهدی اقالم پایداری و تعهدی اقالم اتکای قابلیت بین دادند نشان و کرده
8میشل

 از اطمینان ایجاد منظور به بیشتر تعهدی اقالم دارای های شرکت مدیران رسیدند، نتیجه این به خود پژوهشی در 

 اندازه با حسابرسان و گیرند کار به را باالتری کیفیت با حسابرسان دارند تمایل سود، مدیریت های فرصت در مشارکت عدم

 و نهر نونهال) شوند می گذاشته کنار دارند تعهدی اقالم در تغییر به تمایل که صاحبکارانی سوی از زیاد احتمال به تر بزرگ
 (. 31۱3 همکاران،
 این به و دادند قرار بررسی مورد را سهام صاحبان حقوق ذاریگ ارزش بیش و حسابرسی کیفیت(، 8۰31) همکاران و هومز

 می شده ارزشگذاری حد از بیش سهام صاحبان حقوق و حسابرسی کیفیت بین دار معنی و مثبت همبستگی که رسیدند نتیجه

 اقالم ندهکاه اثر باشد، شده ارزشگذاری حد از بیش شرکت، یک سهام صاحبان حقوق که زمانی که است آن بیانگر و باشد

 پرداختند موضوع این مطالعه به( 8۰33) 1همکاران و الستیر. یابد می کاهش باال، کیفیت با حسابرسان وجود از ناشی تعهدی

 صاحبکاران مشخصات به را بزرگ غیر موسسه چهار مقابل در بزرگی موسسه چهار حسابرسی کیفیت تفاوت توان می آیا که

 شده بینی پیش سهام صاحبان حقوق هزینه اختیاری، تعهدی اقالم حسابرسی، کیفیت اتموضوع از بررسی این در داد؟ نسبت

 چهار و بزرگ موسسه چهار بین موارد این در تفاوت که دهد می نشان است. نتایج شده استفاده تحلیلگر بینی پیش صحت و

 و جف. است منطبق صاحبکار ندازها با خاص طور به و صاحبکاران خصوصیات با زیادی حد تا حسابرسان بزرگ غیر موسسه
 8۰۰1-8۰۰2 دوره برای را دو درجه حسابرسی موسسات و حسابرسی بزرگ موسسه 4 حسابرسی کیفیت(، 8۰3۰) 4همکاران
 موسسه چهار توسط که صاحبکارانی عادی غیر تعهدی اقالم سطح دهد می نشان آنها تحقیق نتایج. دادند قرار بررسی مورد

( 8۰۰3) 1هسو و چن. اند شده حسابرسی دو درجه حسابرسان توسط که است مشابه صاحبکارانی با دان شده حسابرسی بزرگ
 حسابرسی کیفیت بین رابطه بررسی و دارد وجود حسابرسی کیفیت و حسابرسی اندازه بین مثبتی ارتباط آیا اینکه بررسی برای

 کردند استخراج( تالش آموزش، گواهی، تجربه، الت،تحصی) انسانی سرمایه از را حسابرسی کیفیت حسابرسی، الزحمه حق و

 و حسابرسی اندازه بین مثبتی رابطه که یافتند آنها. کردند تجزیه( کوچک متوسط، بزرگ،) سطح سه در را حسابرسی اندازه و
 مورد در تفاوت این اما دارد، وجود حسابرسی کوچک موسسات به نسبت حسابرسی بزرگ موسسات حسابرسی کیفیت

 حسابرسی الزحمه حق و حسابرسی کیفیت بین آنها همچنین. کند نمی صدق کوچک به نسبت متوسط حسابرسی اتموسس

 موسسات بین موضوع این اما یافتند، باالیی مثبت رابطه حسابرسی کوچک موسسات به نسبت حسابرسی بزرگ موسسات

 اندازه برای مبنایی عنوان به حسابرسی اندازه زا آنها تجربی شواهد صورت هر در. ندارد تفاوتی کوچک و متوسط حسابرسی

 حق باال، حسابرسی کیفیت با حسابرسی بزرگ موسسات که دهد می نشان و کند می حمایت حسابرسی کیفیت گیری

 برای متحده ایاالت در حسابرسی صاحبکار شرکتهای از بزرگی نمونه از( 8۰۰3) 2همکاران و جونگ. دارند اضافی الزحمه
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 بررسی را حسابرسی گذاری قیمت و حسابرسی کیفیت حسابرسی، موسسه اندازه رابطه آنها کردند، استفاده 8۰۰۰-8۰۰1 دوره

 صاحبکاران تعداد( 3) طریق دو از موسسه اندازه و عادی غیر تعهدی اقالم طریق از حسابرسی کیفیت تحقیق این در. کردند

 پس که دهد می نشان است. نتایج شده گیری اندازه وسسهم هر توسط شده کسب های الزحمه حق جمع( 8) و موسسه هر

 با اهمیتی با مثبت ارتباط موسسه انداره موسسه، سطح در صنعت تخصص و ملی سطح در حسابرسی موسسه اندازه کنترل از
 زرگب حسابرسی موسسات که کند می حمایت نظریه این از مثبت ارتباط این دارد، حسابرسی الزحمه حق و حسابرسی کیفیت

 حسابرسی خدمات برای بازار در کیفیت تفاوت این و دارند باالیی حسابرسی کیفیت کوچک، حسابرسی موسسات با مقایسه در

 میان حسابرسی کیفیت از سهام بازار شناخت تحلیل به خود پژوهش در ،(8۰۰1) 3همکاران و چانتائو. است ارزش دارای

 اندازه بین مثبت رابطه دریافتند پژوهشگران پرداختند. این چین ابرسیحس بازار در کوچک حسابرسی موسسات از تعدادی

 رابطه ایران در( 31۱3) فر آذین و یگانه دارد. حساس وجود آوری سود کیفیت از گذار سرمایه درک و حسابرسی موسسه

 حسابداران امعهج عضو حسابرسی مؤسسات منظور همین به کردند، بررسی را حسابرسی کیفیت و حسابرسی موسسه اندازه

 حسابرس زمره در بیشتر قدمت و زیاد کارکنان دلیل به حسابرسی سازمان و کوچک حسابرسی مؤسسات زمره در رسمی

 .است گرفته قرار بزرگ
 حسابرس اندازه و حسابرسی کیفیت معکوس و معنادار رابطه مبین پژوهش، این در گرفته صورت آماری های تحلیل و تجزیه

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 13 در خود پژوهش در( 31۱1) سیدی و ابراهیمی. است (حسابرسی مؤسسه)

 گزارش در حسابرسی نظر اظهار نوع وا( ه موسسه سایر و حسابرسی سازمان) حسابرسی موسسه نوع تاثیر بررسی به تهران

 تعهدی اقالم با حسابرسی موسسه نوع تنها که رسیدند نتیجه این به و پرداختند اختیاری تعهدی اقالم روی بر حسابرسی

 های شرکت سود مدیریت در اختیاری تعهدی اقالم نقش بررسی به( 31۱4) همکاران و مشایخی. دارد ارتباط اختیاری

 در مطالعه مورد های شرکت در که است آن بیانگر پژوهش این نتایج. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 معتقدند،( 3114) کوچکی و آقایی. است شده اعمال سود مدیریت اختیاری، تعهدی اقالم افزایش طریق از پژوهش این

 کدام که داد تشخیص ها موسسه مشاهده با توان نمی مستقیم بطور و است متفاوت حسابرسی های موسسه کار کیفیت

 های موسسه تجاری نام و شهرت قدمت، اندازه، دهند می نشان ها است. پژوهش برخوردار باالتری کاری کیفیت از موسسه

 باشند.  حسابرسی کیفیت کننده متمایز معیارهای توانند می حسابرسی
 گونه این پژوهش های فرضیه شده، مطرح پژوهش پیشینه و نظری مبانی به توجه با و پژوهش هدف به دستیابی راستای در

 است:  شده تدوین
 دارد.  سود مدیریت کاهش بر معناداری اثیرت حسابرسی اول: عملیات فرضیه
 دارد.  حسابرسی عدم به نسبت سود مدیریت کاهش بر معناداری تاثیر داوطلبانه حسابرسی انجام دوم: فرضیه
 دارد.  سود مدیریت کاهش بر معناداری تاثیر الزامی حسابرسی انجام سوم: فرضیه
 ندارد.  وجود سود مدیریت سطوح بر الزامی یا هداوطلبان حسابرسی در معناداری تفاوت چهارم: فرضیه
 دارد.  سود مدیریت کاهش بر معناداری تاثیر حسابرسی موسسات پنجم: اندازه فرضیه
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  شپژوه روش
 بورس اطالعاتی های بانک طریق از ها شرکت نیاز مورد اطالعات کلیه میدانی، و ای کتابخانه تحقیق مرحله اجرای از پس

است.  شده آوری جمع تهران بهادار اوراق بورس معامالتی سامانه و نوین آورد ره و کدال های افزار نرم ن،تهرا بهادار اوراق
 با شده آوری جمع های گرفت. داده انجام مالی صورتهای و افزار نرم های داده بین تطابق ها، داده صحت بررسی منظور به

 و ریاضی است. مدل گرفته انجام نهایی 34 نسخه STATA افزار نرم از استفاده با سپس و آماده Excel افزار نرم از استفاده
 .است شده استفاده ها فرضیه آزمون برای 3 ی شماره مدل از حاضر پژوهش در پژوهش متغیرهای

 

 مدل ریاضی و متغیرهای پژوهش
 .استفاده شده است هاهیآزمون فرض یبرا 3در پژوهش حاضر از مدل شماره 

 (3) هشمار رگرسیونی مدل
      𝛼                     +                                  

              𝛼                                          
 

 د( سو مدیریت) وابسته متغیر
 مدیریت گیری هانداز برای مدل قویترین جونز شده تعدیل مدل(، 3331) دیگران و دچاو توسط شده انجام مطالعات اساس بر

 مدل است. در شده استفاده اختیاری تعهدی اقالم محاسبه برای مذکور مدل از حاضر تحقیق در اساس است. براین سود

 گردد: می محاسبه زیر شرح به تعهدی اقالم کل ابتدا جونز شده تعدیل
TAit = Eit - OCFit 

TAit :شرکت تعهدی اقالم کل i سال در t 

Eit :شرکت برای مترقبه غیر اقالم از قبل سود i سال در t 

OCFit :شرکت برای عملیات از حاصل نقدی های جریان i سال در t 

 می برآورد زیر فرمول طریق از اختیاری، غیر تعهدی اقالم تعیین منظور به پارامترهای دی،تعه اقالم کل محاسبه از پس

 شوند:
TAi,t /A (i,t-1) = α1 1/A (i,t-1) + α2 ∆REV/A (i,t-1) + α3 PPEi,t/A (i,t-1) +  it 

 :آن در که
TAi,t :شرکت تعهدی اقالم کل i سال در t  

A (i,t-1) :شرکت های دارایی کل دفتری ارزش i سال پایان درt  

∆REVi,t :شرکت فروش درآمد در تغییر i سال بینt  
PPEi,t :شرکت ناخالص تجهیزات و آالت ماشین ، اموال i سال در t 

 it :تصادفی عوامل نامشخص اثرات 
α1 ,α2 ,α3 :شرکت ی شده برآورد های پارامتر i  

 :شود می تعیین اختیاری غیر تعهدی اقالم ذیل فرمول طبق ت،مربعا حداقل روش طریق از  پارامترهای ی محاسبه از پس
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NDAit = α1 1/A (i,t-1) + α2 (∆REV)it-1 -(∆REC)it/A (i,t-1) + α3 PPEit/A (i,t-1) 
 :آن در که

NDAit :شرکت اختیاری غیر تعهدی اقالم i سال در  t 

∆REVit :شرکت دریافتنی های حسا  در تغییر i سال بین t  وt-1  
 شود. می محاسبه زیر صورت به NDA تعیین از پس (DA) اختیاری تعهدی اقالم هایتن در

DA= TA/A (i,t-1) - NDA 
 شد.  خواهد استفاده سود مدیریت برای معیاری عنوان به شده، محاسبه اختیاری تعهدی اقالم قدرمطلق از سپس
 :مستقل متغیر

AUDIT :عدد صفر. نصورتای غیر در یک عدد دشبا شده حسابرسی شرکت اگر 
VOL :عدد صفر. اینصورت غیر در یک عدد باشد کرده انتخا  حسابرس اختیاری صورت به شرکت اگر 

LARGE :عدد صفر. اینصورت غیر در یک عدد باشد شده حسابرسی بزرگ حسابرسی موسسات توسط شرکت اگر 
VOLLARGE :عدد  اینصورت غیر در یک عدد دباش شده حسابرسی بزرگ موسسات توسط اختیاری صورت به شرکت اگر

 صفر.
BIGi,t :صفر. عدد اینصورت غیر در یک عدد باشد شده حسابرسی حسابرسی سازمان توسط شرکت اگر 

VOL BIG :عدد اینصورت غیر در یک عدد باشد شده حسابرسی حسابرسی سازمان توسط اختیاری صورت به شرکت اگر 

 .صفر
 پژوهش کنترلی متغیرهای

SIZE :است. شده حسا  ها دارایی طبیعی لگاریتم طریق از که است رکتش اندازه 
LEV :است. شده حسا  ها دارایی به ها بدهی نسبت طریق از که است مالی اهرم 
ROA :ها دارایی بازده. 

Liq :،نماید می استفاده آمیهود معیار از نقدشوندگی. 
 

 آماری نمونه و جامعه

 313۰ زمانی بازه در که است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته دارویی های شرکت کلیه پژوهش این مکانی قلمرو

 اساس بر حذف) غربالی روش بر مبتنی پژوهش این در برداری نمونه است. روش گرفته قرار بررسی مورد آنها 3131 تا

 عنوان به بودند دارا را زیر شرایط که آماری جامعه های شرکت ترتیب است. بدین( تحقیق در شده مطرح های محدودیت

 در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت شامل انتخابی اند. نمونه شده حذف مابقی و انتخا  آماری نمونه

 :دارند را زیر شرایط که است دارو صنعت
 باشند.  ماه اسفند پایان به منتهی آنها مالی سال که هایی . شرکت3 
 نباشند.  ماه شش از بیش معامالتی توقف دارای که هایی . شرکت8
 .باشند نشده حذف و باشد تداوم دارای بهادار اوراق بورس در آنها معامالت که هایی . شرکت1

 باشد.  313۰ مالی سال از قبل تهران بهادار اوراق بورس در ها شرکت پذیرش . تاریخ4
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 باشند.  نداشته مالی سال تغییر 3138 تا 31۱1 سالهای . بین1
 باشند.  کرده ارائه کامل طور به بررسی مورد زمانی دوره در را پژوهش این انجام برای موردنیاز مالی . اطالعات2
 

  پژوهش های یافته
 است. شده ارائه استنباطی های یافته سپس و توصیفی های افتهی ابتدا قسمت این در

 

 توصیفی های یافته

 متغیرهای توصیفی آمار (،3) گردد. جدول می محاسبه مطالعه تحت های داده فیتوصی های آماره ها، داده تحلیل جهت ابتدا

 باشد.  می مجزا صورت به متغیر هر برای توصیفی پارامترهای مقدار بیانگر که دهد می نشان را پژوهش
 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار (:9) جدول

 نیشتریب نیکمتر اریانحراف مع نیانگیم تعداد متغیر نام

 ۰012۱2 ۰0۰۰3 ۰0۰۱18 ۰0۰۱۰1 ۱24 سود تیریمد

 3 3 ۰ 3 ۱24 شده یحسابرس

 3 ۰ ۰0443۱ ۰08۱38 ۱24 داوطلبانه یحسابرس

 3 ۰ ۰04112 ۰01133 ۱24 یموسسات بزرگ حسابرس

 3 ۰ ۰043۱2 ۰01434 ۱24 داوطلبانه موسسات بزرگ یحسابرس

 3 ۰ ۰0314۱ ۰04۱34 ۱24 یسازمان حسابرس یحسابرس

 3 ۰ ۰01۱32 ۰03۱21 ۱24 یاوطلبانه سازمان حسابرسد یحسابرس

 3303۰ 3۰0۰1 3043 34038 ۱24 اندازه شرکت

 ۰03141 ۰0۰381 ۰08۰11 ۰012۰8 ۱24 یاهرم مال

 ۰02821 -۰01133 ۰03484 ۰03۰33 ۱24 ها ییبازده دارا

 ۰03۰1۱ ۰0۰۰34 ۰0۰822 ۰0۰288 ۱24 ینقد شوندگ

 شاخص و است توزیع ثقل مرکز و تعادل نقطه دهنده نشان که است میانگین ی،مرکز شاخص ترین اصلی ؛(3ل )جدو در

 که باشد می%( 12) با برابر مالی اهرم متغیر برای میانگین مقدار مثال هاست. برای داده مرکزیت دادن نشان برای خوبی

 4۱ با برابر حسابرسی سازمان ابرسیحس متغیر میانگین اند. همچنین یافته تمرکز نقطه این حول ها داده بیشتر دهد می نشان

اند.  شده حسابرسی حسابرسی، سازمان توسط مطالعه مورد های شرکت از درصد 4۱ است، مطلب این بیانگر که است درصد
 و مینیمم مقدار مثال دهد. برای می نشان را آماری جامعه در متغیر عدد بیشترین و کمترین ترتیب به ماکزیمم، و مینیمم
 معیاری پراکندگی، پارامترهای کلی طور باشد. به می ۰02821 و -۰01133 با برابر ترتیب به ها دارایی بازده غیرمت ماکزیمم

 پراکندگی، پارامترهای ترین مهم است. از میانگین به نسبت آنها پراکندگی میزان یا یکدیگر از پراکندگی میزان تعیین برای

 باشد می صفر با برابر شده حسابرسی متغیر برای 3043 با برابر شرکت اندازه متغیر برای پارامتر این است. مقدار معیار انحراف

 هستند.  معیار انحراف کمترین و بیشترین دارای ترتیب به متغیر دو این دهد می نشان که
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 نرمال توزیع تشخیص آزمون
 می پارامتریک های آزمون کلیه انجام هاولی شرط ،(رگرسیونی های مدل در وابسته متغیر خصوص به) متغیرها بودن نرمال

 سطح هرگاه آزمون این است. در شده استفاده فرانسیا شاپیرو آزمون از پژوهش متغیرهای بودن نرمال بررسی منظور باشد. به

 شود.  می رد% 31 اطمینان سطح در صفر فرض(، sig˂%1) باشد ٪1 از کمتر داری معنی
  :باشد می زیر قرار به آزمون مفروضات

H0 :است نرمال ها داده توزیع. 
H1 :نیست.  نرمال ها داده توزیع 

 :است شده ارائه 8 جدول در نرمال توزیع تشخیص آزمون نتایج
 فرانسیا شاپیرو آزمون نتایج(: 8) جدول

 جهینت یمعنادار نام متغیر

 نرمال ندارد عیتوز ۰0۰۰۰ سود تیریمد

 نرمال ندارد عیتوز ۰0۰۰۰ شده یحسابرس

 نرمال ندارد عیتوز ۰0۰۰۰ داوطلبانه یبرسحسا

 نرمال ندارد عیتوز ۰0۰۰8 یموسسات بزرگ حسابرس

 نرمال ندارد عیتوز ۰0۰۰۰ داوطلبانه موسسات بزرگ یحسابرس

 نرمال ندارد عیتوز ۰0۰۰۰ یسازمان حسابرس یحسابرس

 نرمال ندارد عیتوز ۰0۰۰۰ یداوطلبانه سازمان حسابرس یحسابرس

 نرمال ندارد عیتوز ۰0۰۰۰ تاندازه شرک

 نرمال ندارد عیتوز ۰0۰۰۰ یاهرم مال

 نرمال ندارد عیتوز ۰0۰۰۰ ها ییبازده دارا

 نرمال ندارد عیتوز ۰0۰۰۰ ینقد شوندگ

 نرمال توزیع از دهد می نشان که باشد می درصد 1 از کمتر متغیرها، تمامی برای فرانسیا شاپیرو آزمون معناداری سطح

 از رو این از گردد می مدل در ها مانده باقی شدن نرمال به منجر وابسته متغیر بدون نرمال آنجائیکه یستند. ازن برخوردار

 است.  شده استفاده وابسته، متغیر توزیع سازی نرمال برای جانسون تبدیالت
 

 کمی وابسته متغیرهای سازی نرمال برای جانسون تبدیالت آزمون نتایج (:3) جدول
 نتیجه سازی نرمال از پس معناداری سطح سازی نرمال از قبل معناداری سطح متغیر نام

 است نرمال ۰033۰ ۰0۰۰1 شده بینی پیش سود

 سطح سازی نرمال از پس که باشد می درصد 1 از کمتر سازی، نرمال عملیات از قبل وابسته، متغیر دو هر معناداری سطح

 باشد.  می جانسون تبدیالت از پس وابسته متغیرهای بودن نرمال بیانگر و شده درصد 1 از بیش معناداری
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 سازی نرمال از پس وابسته متغیر توزیع (:9) نمودار

 
 

  هاسمن و لیمر اف آزمون
 داده که تکنیک این از استفاده است. ضرورت شده استفاده تلفیقی های داده تکنیک از پژوهش های مدل تخمین منظور به

 کاهش آزادی، درجه بردن باال مشاهدات، تعداد افزایش خاطر به بیشتر کند، می ترکیب هم با را مقطعی و زمانی سری های

 همه برای و ترکیبی های داده از استفاده با ها مدل تخمین است. لذا متغیرها بین خطی هم کاهش و واریانس ناهمسانی

 کمک به و آمده دست به های تخمین اساس بر گاهگیرد. آن می انجام 3134 تا 31۱1 های سال طی در نمونه شرکتهای

 فرضیه از یک هر مورد در ارزیابی و قضاوت به تعیین ضریب و (p-value) شده محاسبه احتمال t و F آماری های آزمون

 بر دال شواهدی آیا که است این شود، می مطرح کاربردی مطالعات در اغلب که شود. سوالی می پرداخته پژوهش های

 که شود بررسی ابتدا باید است. لذا متفاوت مقطعی واحدهای تمام برای مدل اینکه یا دارد وجود ها داده شدن ادغام قابلیت

 غیر در و تابلویی های داده روش از ناهمگنی وجود صورت در خیر؟ یا دارد وجود فردی تفاوتهای یا ناهمگنی مقاطع، بین آیا

3معمولی مربعات حداقل کردروی با تلفیقی های داده روش از صورت، این
(OLS)  گردد. برای می استفاده مدل تخمین برای 

 شود: می تنظیم زیر صورت به ها فرضیه آزمون که شود می استفاده( چاو) لیمر آزمون از منظور، این
H0 :(تلفیقی های داده) مبدا از عرض بودن یکسان  
H1 :(تابلویی های دادها )مبد از عرض ناهمسانی 

 اثرات روش دو بین از ها داده آزمون روش انتخا  برای مقطعی ثابت اثرات مدل انتخا  و( چاو) لیمرف ا آزمون نجاما از بعد

 شود.  می استفاده هاسمن آزمون از تصادفی اثرات و ثابت
 اینکه منظور به است کردن لحاظ قابل فردی های تفاوت و دارد وجود مقاطع در ناهمگنی شد مشخص که این از بعد

 بودن تصادفی یا ثابت تشخیص) است تر مناسب برآورد جهت تصادفی اثرات یا و ثابت اثرات روش کدام گردد مشخص

 ارتباطی که است این معنی به صفر فرضیه هاسمن، آزمون شود. در می استفاده هاسمن آزمون از( مقطعی واحدهای تفاوت

 که حالی در هستند مستقل یکدیگر از آنها و ندارد وجود یتوضیح متغیرهای و مبدأ از عرض به مربوط اخالل جزء بین

 می مواجه ناسازگاری و تورش مشکل با توضیحی متغیرهای و نظر مورد اخالل جزء بین که است معنی این به مقابل فرضیه

                                                           
1
 Ordinary Least Squares 
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 اثرات ،H0 فرضیه کنیم. تحت استفاده ثابت اثرات روش از H1 فرض شدن پذیرفته صورت در است بهتر شویم. بنابراین

 خواهد زیر صورت به سمن ها آزمون است. فرضیه ناکارا ثابت اثرات روش ولی هستند سازگار دو هر تصادفی اثرات و ثابت

  بود: 
H0 :تصادفی اثرات 
H1 :ثابت اثرات 

 است: شده ارائه( 4) جدول در پژوهش ی فرضیه برایو( چا) لیمر F آزمون نتایج
 لیمر اف آزمون نتایج (:4) جدول

 نتیجه معناداری سطح آزمون آماره مدل نام

 تابلویی رویکرد ۰0۰۰۰ 1014 پژوهش اصلی مدل

 پانل) تابلویی های داده رو این از است، درصد 1 از کمتر مدل در لیمر اف آزمون معناداری سطح چون ،4 جدول به توجه با

 گیرند.  می قرار پذیرش مورد( پول) تلفیقی های داده مقابل در( دیتا
 

 هاسمن آزمون نتایج (:5) ولجد
 نتیجه معناداری سطح آزمون آماره مدل نام

 یاثرات تصادف ۰0341۱ 34024 پژوهش اصلی مدل

 ثابت اثرات برابر در تصادفی اثرات رو این از است درصد 1 از کمتر هاسمن آزمون معناداری سطح چون ،1 جدول به توجه با

 گیرند.  می قرار پذیرش مورد
 

  پژوهش های مدل واریانس سانیناهم آزمون
 چه دهد، ادام استنباط و اورد بر فرایند به موضوع این گرفتن نظر در بدون محقق اما باشند ناهمسان رگرسیون های خطا اگر

 ولی کنند می ارائه تورش بدون را اوردت بر ضرایب هم هنوز OLS گرهای برآورد چند هر حالت، این در افتاد؟ خواهد اتفاقی

 کار به ناهمسانی وجود صورت در OLS اگر که بود خواهد این . نتیجه داشت نخواهند را واریانس حداثل دیگر ایبضر آن

 عبارت باشد. به کننده گمراه میتواند گرفته صورت که استنباطی گونه هر براین بنا و باشد اشتباه تواند می معیار انحراف رود،

 به نیز شیب ضرایب معیار شود. انحراف می بزرگ بسیار مبدا از عرض معیار فانحرا باشند، ناهمسان ها خطا وقتی دیگر،

 باشد، ارتباط در توضیحی متغیر یک مجذور با مثبتی شکل به ها خطا واریانس اگر مثال . برای دارد بستگی ناهمسانی شکل

 است. ذیل شرح به آزمون این آماری های بود. فرض خواهد بزرگ بسیار ، متغیر آن ضریب معیار انحراف
H0 :ندارد. وجود واریانس ناهمسانی 
H1 :دارد.  وجود واریانس ناهمسانی 

 واریانس ناهمسانی آزمون نتایج (:6) جدول

 داری معنی سطح آزمون آماره پژوهش های مدل

 ۰0۰۰۰ 80۱ پژوهش اصلی مدل
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 و باشد می درصد 1 از کمتر مدل در شده تعدیل والد آزمون داری معنی سطح که دهد می نشان 1 جدول در حاصل نتایج
 رفع مدل نهایی تخمین در مشکل این که است توضیح به باشد. الزم می اخالل جمالت در واریانس ناهمسانی وجود بیانگر

 است.  شده ارائه اولیه برآورد عنوان تحت افزار نرم های خروجی پیوست در واریانس ناهمسانی رفع از قبل مدل است گردیده
 

 سریالی همبستگی خود آزمون

 شده بینی پیش مقادیر و واقعی مقادیر بین تفاوت) خطاها استقالل گیرد، می قرار مدنظر رگرسیون در که مفروضاتی از یکی

 داشته همبستگی یکدیگر با خطاها و شود رد خطاها استقالل فرضیه که صورتی است. در یکدیگر از( رگرسیون معادله توسط

 آزمون از یکدیگر از خطاها استقالل بررسی منظور به دیتا پنل رویکرد ندارد. در وجود رگرسیون از استفاده امکان باشند

 خود وجود عدم بیانگر باشد،% 1 از تر بیش داری معنی سطح اگر آزمون، این نتیجه به توجه شود. با می استفاده والدریج

 (.8۰۰1 وکر،رد دیوید) باشد می اخالل جمالت بین در سریالی همبستگی

 
 سریالی همبستگی خود آزمون نتایج (:7) جدول

 داری معنی سطح آزمون آماره پژوهش های مدل

 ۰0۰۰8 301۱ پژوهش اصلی مدل

 وجود بیانگر و بوده درصد 1 از کمتر برای والدریج آزمون معناداری سطح که شود می مشاهده ،1 جدول نتایج به توجه با

 است. شده رفع نهایی تخمین در نیز مشکل این که است مدل در سریالی خودهمبستگی
 
 سریالی خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی مشکل رفع از پس پژوهش ریاضی مدل نهایی تخمین (:2) جدول

 نتیجه یسطح معنادار Z آماره ردااستاند یخطا بیضرا رهایمتغ

 معنادار ریغ ۰08۰1 3081 ۰01۱23 ۰01411 شده یحسابرس

 معنادار ریغ ۰011۰ ۰021 ۰0۰11۱ ۰0۰121 داوطلبانه یحسابرس

 معنادار ۰0۰41 -80۰8 ۰0۰438 -۰0۰۱11 یموسسات بزرگ حسابرس

 معنادار ریغ ۰0212 -۰048 ۰0۰413 -۰0۰331 داوطلبانه موسسات بزرگ یحسابرس

 معنادار ریغ ۰0418 -۰013 ۰0۰۰31 -۰0۰۰31 یسازمان حسابرس یحسابرس

 معنادار ریغ ۰02۱8 ۰043 ۰03۰11 ۰0۰418 یبرسداوطلبانه سازمان حسا یحسابرس

 معنادار ۰0۰4۰ 80۰1 ۰0۰311 ۰0۰114 اندازه شرکت

 معنادار ریغ ۰0438 -۰023 ۰08۰2۰ -۰03432 یاهرم مال

 معنادار ریغ ۰0۰23 -30۱8 ۰083۱ -۰018۱1 ها ییبازده دارا

 معنادار ریغ ۰0431 ۰02۱ ۰0۰11۰ ۰0۰128 ینقد شوندگ

 معنادار ۰0۰11 801 ۰08832 ۰04183 عرض از مبدا

 درصد 3۰ نییتع بیضر

 8۱013 آماره والد

 ۰0۰۰3 والد یسطح معنادار

 ۰083۱ جمالت اخالل یسطح معنادار
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 رو این از است درصد 1 از بیش معناداری سطح دارای( اند شده حسابرسی که شرکتهایی همان) شده حسابرسی متغیر

 حسابرسی گیرد. همچنین نمی قرار پذیرش مورد اول فرضیه و ندارد سود مدیریت بر اداریمعن تاثیر شرکتها کردن حسابرسی

 الزامی گیرد. حسابرسی نمی قرار پذیرش مورد نیز دوم فرضیه رو این از ندارد سود مدیریت بر معناداری تاثیر داوطلبانه
 پذیرش مورد سوم فرضیه رو این از است درصد 1 از کمتر معناداری سطح و منفی ضریب دارای( بزرگ موسسات حسابرسی)

 و معکوس رابطه سود مدیریت و بزرگ حسابرسی موسسات توسط حسابرسی بین که گفت توان می و گیرد می قرار
 آن ضریب مقایسه رو این از نیست سود مدیریت بر معناداری تاثیر دارای داوطلبانه حسابرسی آنجائیکه دارد. از وجود معناداری

 دارای نیز حسابرسی سازمان گیرد. حسابرسی نمی قرار پذیرش مورد چهارم فرضیه و نیست پذیر امکان الزامی حسابرسی با

 کنترلی، متغیرهای بین گیرد. از نمی قرار پذیرش مورد نیز پنجم فرضیه رو این از است درصد 1 از بیش معناداری سطح

 نشان که است درصد 3۰ با برابر نیز شده تعدیل تعیین رد. ضریبدا وابسته متغیر بر معناداری و مستقیم تاثیر شرکت اندازه

 از کمتر نیز والد آماره معناداری دهند. سطح توضیح را وابسته متغیر تغییرات از درصد 3۰ اند توانسته مستقل متغیرهای میدهد

 است.  برخوردار کافی اعتبار از شده برازش مدل که گفت توان می درصد 31 اطمینان سطح در رو این از است درصد 1
 

 گیری نتیجه

 در حسابرسی موسسات اندازه به توجه با سود مدیریت بر الزامی حسابرسی و داوطلبانه حسابرسی تاثیر بررسی به پژوهش این

 توسط حسابرسی که است آن بیانگر حاصل، است. نتایج پرداخته تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای

 میزان بر مستقیمی تاثیر (شرکت اندازهت )شرک بودن بزرگ و شود می سود مدیریت کاهش باعث بزرگ برسیحسا موسسات

 دارد.  سود مدیریت
 بر اعتقاد باشد. زیرا سود مدیریت کاهش و گیری جلو راههای از یکی تواند می حسابرسی معتقدند( 8۰۰1) 3پیوت و جنین

 بیشتری کیفیت با سود و اطالعاتی محتوای دارای کنند ارائه شده رسیحساب مالی صورتهای که هایی شرکت است، این

 نیز دارند، بیشتری تعهدی اقالم که هایی شرکت حسابرسی و است مدیران های قضاوت به وابسته تعهدی هستند. اقالم

 کند. زیرا می فکش را تردید مورد حسابداری عملکردهای بیشتری احتمال با باالتر، کیفیت با است. حسابرسی دشوارتر

 از هستند. یکی تقلب و اشتباه کشف برای بیشتری های انگیزه و منابع تخصص، دارای کیفیت با حسابرسی های موسسه

 صورتهای به بخشی اعتبار برای بزرگ، حسابرسی های باشد. موسه می حسابرسی موسسه اندازه حسابرسی، کیفیت معیارهای

 می ارئه را باالتری کیفیت با حسابرسی و کنند می بیشتری تالش حسابرسی یها موسسه سایر به نسبت صاحبکار مالی

 می محدود را اختیاری تعهدی اقالم باشد، باال شهرت دارای و بزرگ حسابرس یک حسابرس که صورتی در همچنین و دهند

 (.8۰31 همان،) کند
 تقاضا بررسی به ،3334 سال طی مختلف کشور 8۰ از مشاهده 132 شامل ای نمونه از استفاده با( 8۰۰3) 8همکاران و فارگر

 شرکت، اندازه متغیرهای بین رابطه بررسی از حاصل پرداختند. نتایج المللی بین بازارهای در حسابرسی مؤسسات شهرت برای

 بیانگر بزرگی حسابرس 2 انتخا  با حسابرسی الزحمه حق طبیعی لگاریتم و داخلی ناخالص تولید افشا، ویژگیهای مالی، اهرم

 .هستند بزرگ حسابرسی مؤسسات انتخا  عوامل تنها افشا، های ویژگی که بود این

                                                           
1
 Janin and Piot 

2
 Fargher et al 
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 :آمده بدست نتایج به توجه با
 را حسابرسی موسسه اندازه عامل سود، مدیریت از خود های بینی پیش در تحلیلگران و گذاران سرمایه شود می پیشنهاد 

 آن سود مدیریت شرکت، اندازه شدن بزرگتر با اینکه خصوص در آمده تبدس نتیجه به توجه با بدانند. همچنین دخیل نیز

 کردن قوی به نسبت بزرگ شرکتهای در شود می پیشنهاد مدیره هیئت اعضای به رو این از میکند، پیدا افزایش شرکت

 .نمایند تالش داخلی کنترل سیستم
 نمایند. بررسی را سود مدیریت بر داوطلبانه حسابرسی تاثیر عدم دالئل شود می پیشنهاد پژوهشگران به 
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